
                                                                      

                                              БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                                Сьомого    скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

07. 06 . 2019  №  9/2 

          с. Боратин 

 

Про затвердження  порядку денного 

дев’ятої сесії  сьомого скликання  

Боратинської сільської ради. 

 

                 Відповідно до пункту 14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада  

                                       

                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

          Затвердити  для  розгляду дев’ятої  сесії сільської ради такий порядок  денний:  

           

         1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування. 

             Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

         2. Про затвердження  порядку денного дев’ятої сесії  сьомого скликання  Боратинської 

сільської ради.                             

             Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         3. Про Програму забезпечення особистої безпеки  громадян та протидії  злочинності на 2019-

2021 роки. 

             Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         4. Про внесення змін  до рішення сільської ради  від 22.12.2018 № 7/3 « Про сільський бюджет  

на 2019 рік». 

             Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         5. Про  затвердження Регламенту роботи  відділу «Центр надання адміністративних послуг»  

Боратинської сільської ради.  

             Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

         6. Про затвердження змін до Положення відділу  «Центр надання адміністративних послуг» 

Боратинської сільської ради та структури ЦНАП.  

            Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

        7. Про  затвердження графіку роботи  відділу «Центр надання адміністративних послуг» та 

віддалених робочих місць Боратинської сільської ради. 

            Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        8. Про організацію цивільного захисту  (ЦЗ) на території Боратинської сільської ради.                 

            Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        9. Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту 

при Боратинській сільській раді.  

              Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова     

        10. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення  Бораинської сільської ради. 

              Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова     

        11. Про затвердження Положення  про інспекцію з благоустрою  Боратинської сільської ради. 

              Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова     



        12. Про надання відпустки сільському голові. 

              Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова     

        13. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  

Данилюк В.О. 

              Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  Жак М.М. 
               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        15. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Соловйову О.О.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        16. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Щуру  М.В.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        17. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Дерев’янчуку А.В.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        18. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Стаднійчук М.П.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        19. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Стефановичу  А.П.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        20. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Гальчуну М.Д.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        21. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Ільюку С.В.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        22. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Ільюку В.Т.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        23. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Мельник  В.А.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        24. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Кобі  О.В.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        25. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Ляшуку  В.Є.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        26. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність для індивідуального садівництва  Зінчук Н.М.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         27. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність для індивідуального садівництва  Дужук В.В.  

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        28. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  (ділянки 

цільове призначення якої змінюється)  Шикуну  В.В.  

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         29. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  (ділянки 

цільове призначення якої змінюється)  Баку О.А.  

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



         30. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  (ділянки 

цільове призначення якої змінюється)  Шемчук  І.В.  

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         31. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  (ділянки 

цільове призначення якої змінюється)  Яцюк О.В.  

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 
         32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Миронюку П.П.    

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 
         33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Мельник В.А.    

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 
         34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність  Ниципорик Т.М.    

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 
         35. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Грабинському Б.П. 

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 
         36. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  Ліщук М.М. 

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 
         37. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  Шозді  П.М.                          

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         38. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  Зінкевичу Т.С.                          

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         39. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  Кот А.В.                          

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         40. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  Новак І.Б.                          

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         41. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  Москвич Н.В..                          

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         42. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  Бернак Г.І.                          

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         43. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  Білецькій Т.В.                          

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          44. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Смалько О.Л. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          45. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   

Шевчуку С.Л.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

                   46. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування гаража  Гріцаєвій  А.Я.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



          47. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

Костюк В.М.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          48. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

Кохан Б.А.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          49. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

Фальчук О.Ф.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          50. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури   Дмитруку  Н.Р.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          51. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури   Наумовій І.М.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          52. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

Шикун Г.М.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          53. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування храму і споруд релігійній громаді «Святителя Миколая 

Чудотворця».                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          54. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для обслуговування  магазину Гупало Л.В.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          55. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  Цикалюку Р.П. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

             56. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування Поліщук Н.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           57. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   індивідуального садівництва Ковальчук О.А.    

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            58. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки  для індивідуального садівництва  Дуді А.В.                          

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            59. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки  для індивідуального садівництва  Матвіюку О.М.                          

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            60. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки  для індивідуального садівництва  Яцело  В.І.                          

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          61. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки  для індивідуального садівництва  Шубіній  Л.Й.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          62. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки  для індивідуального садівництва  Бензель Л.В.                          

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



          63. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки  для індивідуального садівництва  Дідуру В.І.                          

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          64. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування офісних приміщень, магазину, станції технічного обслуговування Смолці М.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           65. Про надання дозволу на встановлення малої архітектурної споруди для ведення 

підприємницької діяльності Луцак  О.Ф. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           66. Про надання дозволу на встановлення групи малих архітектурних  споруд  для ведення 

підприємницької діяльності Панасюку О.І. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  для ведення особистого селянського господарства гр. Єпік Н.В.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Московці Н. О. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           69. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   ведення особистого селянського господарства  гр. Сюйві О. Ф. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           70. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   ведення особистого селянського господарства  гр. Сидоруку М. Л. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           71. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   ведення особистого селянського господарства  гр. Гловацькій А. В. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           72. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   ведення особистого селянського господарства  гр. Калишу М. Ю.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства  гр. Мельничуку Л. П.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           74. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   ведення особистого селянського господарства  гр. Ільюку А. В.  

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          75. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   ведення особистого селянського господарства  гр. Гуль В. І. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          76. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Левчуку М.А. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           77. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для ведення особистого селянського господарства  гр. Бадко К. В. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           78. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для ведення особистого селянського господарства  гр. Марчук К. Я. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  для ведення особистого селянського господарства гр. Щегельському О.П.  

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            80. Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для   ведення особистого селянського господарства Кокоші О.М. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



            81. Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для   ведення особистого селянського господарства Ковб М.І. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            82. Про  надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва  та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель   і   

споруд гр. Жовтовському О.Г. 

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            83. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  господарських будівель  і  

споруд гр. Патуті В.А. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            84. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  господарських будівель   і   

споруд гр. Димнич О. О. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            85. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  господарських будівель  і  

споруд гр. Ковальчуку А.І. 

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            86. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  господарських будівель  і  

споруд гр. Яринюку О.В. 

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            87. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  для ведення особистого селянського господарства гр. Вігірінському М.А.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           88. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування офісно-складського, торгівельного приміщення Кулик 

Д.В. 

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           89. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  господарських будівель  і  

споруд гр. Максименко  М.Ю. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           90. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування  будівель громадської забудови, які використовуються 

для здійснення підприємницької діяльності Музика Т.Ф. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           91. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  господарських будівель  і  споруд 

гр. Харчук  Н.І. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          92. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, господарських будівель  і  

споруд гр. Мельнику А.М. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           93. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  господарських будівель  і  

споруд гр. Зінь  С.Я 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           94. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, господарських будівель  і  

споруд гр. Сахарчук  Л.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



           95. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, господарських будівель  і  

споруд гр. Ліщук  О.Г. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           96. Про   надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку, господарських будівель  і  

споруд гр. Назаруку В.К. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            97. Про надання дозволу на розроблення схеми електропостачання житлового масиву в селі 

Рованці.   

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            98. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для  встановлення  КТП. 

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            99.  Про звільнення від сплати земельного податку 

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           100. Про надання дозволу на знесення старого аварійного будинку Дахнюку М.Ф. 

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           101. Про розірвання договору оренди на розміщення двохстороннього бігборда.  

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           102. Про звільнення від сплати земельного податку Мартинюка Б.ВА. 

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          103. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з Гловацькою А.В.  

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          104. Про  надання дозволу  на продовження договору оренди приміщення для 

розміщення ВПЗ в с. Промінь. 

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          105.  Про звільнення від оплати за оренду приміщення. 

                   Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          106. Про  надання дозволу  на оренду кімнати в приміщенні амбулаторії 

для розміщення аптечного пункту. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          107. Про  надання дозволу  на торгівлю алкогольними напоями. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          108. Про надання дозволу  на складання технічної документації із землеустрою  

щодо  встановлення меж земельних ділянок .  

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          109. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств  переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» . 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            110. Про внесення змін в рішення сільської ради № 23/18 від 13.02.2014  «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських 

будівель і споруд Бондарчук Б.В.»  

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         111. Про надання дозволу  на виготовлення звіту  про експертну  грошову оцінку земельної 

ділянки ТзОВ «Стир-Агробуд». 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         112. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування  будівель ринкової інфраструктури  Дмитруку Н.Р. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         113. Про надання дозволу  на користування земельною ділянкою  Пільо С.Ф. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



         114. Про перенесення розгляду заяви Юрченко Н.О. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         115. Про перенесення розгляду заяви  Саць А.М. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         116. Про перенесення розгляду заяви  Довгополюк О.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         117. Про перенесення розгляду заяви  Довгополюка В.О. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         118. Про перенесення розгляду заяви  Федосенкової  О.О. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         119. Про перенесення розгляду заяви  Штагаренко  О.О. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         120. Про перенесення розгляду заяви  Прокопчука Л.С.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         121. Про перенесення розгляду заяви  Карпенко Н.П.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        122. Про перенесення розгляду заяви  Маслянки  Н.П.  

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         123. Про перенесення розгляду заяви  Момота Д.Л.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         124. Про перенесення розгляду заяви  Момота  А.Л.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         125. Про перенесення розгляду заяви  Сілкова О.В.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         126. Про перенесення розгляду заяви  Цейко Ю.Ф. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         127. Про перенесення розгляду заяви  Стецюка Р.С.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         128. Про перенесення розгляду заяви Віткалюка В.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         129.Про перенесення розгляду заяви Кривич І.А. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         130. Про перенесення розгляду заяви Вегери  О.П. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         131. Про надання фінансової допомоги КП «Луцька центральна районна лікарня  Луцької 

районної ради» 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         132. Про відмову в наданні  дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель 

і споруд. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         133. Про відмову в наданні  дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянокдля ведення особистого селянського господарства. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         134. Про відмову в наданні  дозволу на розроблення плану детального планування території 

земельної ділянки Кривдік  Д.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         135. Про відмову в наданні  дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         136. Про відмову у внесення в списки на отримання кредиту. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



         137. Про відмову в наданні  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  Скумс В.М. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         138. Про розпорядження  сільського голови прийняті в міжсесійний період.  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

 

 

Сільський голова                                                                                                            С.О. Яручик 

                                                                

 

 

 

 


